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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 
CONCURSO PÚBLICO 

 
COMUNICADO 

 
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, tendo em vista o Concurso Público destinado à formação de 
cadastro de reserva para ingresso no Nível Sênior dos cargos de Analista Superior I,II, III e IV, regido pelo Edital de Abertura de 
Inscrições nº 01/2011.01, publicado no Diário Oficial da União de 11/02/2011 e retificações posteriores, INFORMA que a partir da 
publicação deste comunicado, estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os Editais de 
Convocação para realização da prova nº 01/2011.05 e entrega de Títulos nº 01/2011.06. 
 
Brasília/DF, 11 de maio de 2011 
Antonio Gustavo Matos do Vale 
Presidente 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 
CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS - 01/2011.06 

 
 

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, tendo em vista o Concurso Público destinado ao preenchimento 
de vagas e à formação de cadastro de reserva para ingresso no Nível Sênior dos cargos de Analista Superior I,II, III e IV, regido pelo 
Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2011.01, publicado no Diário Oficial da União de 11/02/2011 e retificações posteriores, 
CONVOCA os candidatos para entrega de Títulos, de acordo com as seguintes orientações: 
 
1. Os títulos a serem avaliados deverão ser enviados pelos candidatos, por meio de SEDEX à Fundação Carlos Chagas, em 

envelope lacrado, devidamente identificado com seu nome por extenso e Opção de Cargo/Ocupação, no período de 23/05/2011 a 
24/05/2011 à: Fundação Carlos Chagas - Departamento de Execução de Projetos - Ref.: Concurso Infraero/Títulos, Av. Prof. 
Francisco Morato, 1565 – Jardim Guedala - CEP 05513-900 – São Paulo – SP. 
1.1 Não serão considerados os títulos encaminhados após o prazo indicado no Edital de Convocação para entrega de Títulos, 

sendo considerada a data de postagem. 
1.2 Todos os documentos deverão ser entregues somente em cópias autenticadas por tabelionato público. 
1.3 Os documentos encaminhados deverão estar numerados por página, em ordem sequencial, conforme estiverem listados na 

"Relação de documentos para a prova de títulos". 
1.4 A Relação de Documentos para a prova de Títulos deverá ser apresentada (obrigatoriamente digitada ou datilografada), 

conforme modelo a seguir: 
 

Identificação do Candidato: 
 
1) Concurso: INFRAERO - NÍVEL SÊNIOR 
2) Cargo/Ocupação:  
3) Nome do Candidato:  
4) Número do Documento de Identidade:  
5) Número de Inscrição:  

 
Lista de Documentos Anexos: 
 
Página 1 – Título “x” 
Página 2 – Título “y” 
Página 3 – Título “z” 
Data e assinatura do candidato: 

 
1.4 Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de 

alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento). 
2.  Os Títulos serão examinados e pontuados conforme especificações contidas no Capítulo IX do Edital de Abertura de 

Inscrições nº 01/2011.01 e retificações posteriores. 
3. Somente serão avaliados os títulos do candidato que lograr habilitação na Prova de Estudo de Caso, conforme Capítulo VIII do 

Edital de Abertura de Inscrições. 
4. A avaliação dos títulos será feita pela Fundação Carlos Chagas e no Diário Oficial da União será publicado Edital 

informando a data em que o Resultado estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br). 

5. Todos os documentos referentes aos títulos não retirados no prazo de 90 (noventa) dias da homologação do processo do 
Concurso, poderão ser inutilizados pela Fundação Carlos Chagas, salvo se houver pendência judicial. 


